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Az ö n á l l ó is kolától a tagozatig
Ahhoz, hogy egy rendszert lehessen
másikra váltani, a többséget meg kell
győzni ennek hasznáról, a más érde
kűekkel meg el kell azt fogadtatni. Az
elfogadtatás lélektani manőver, ugyanis
a rendszerváltó számít a kisebbség he
terogenitására: arra, hogy ennek egy
(nagy) része félrevezethető, más része
meggyőzhető, s kevés marad, akit kény
szeríteni kell vagy megsemmisíteni. A fél
revezethetőkhöz alkalmas félrevezetőket
nem nehéz találni. A meggyőzés egyre
változatosabb modern eljárásai pedig a
hatalom számára kézenfekvőek, s emellé
egyértelmű a törekvés, hogy a sokaságot
félrevezethetővé gyúrják. A meggyőzés még közvetlenebbül kapcsolódik a
hatalmi körökhöz, ugyanis a hatékony
eszközök az ő kezükben vannak. Az ellenállás megsemmisítésére mindig ezek
vállalkoznak a leghatékonyabban. A
törekvés iránya is ilyenszerű: a többség
meggyőzése, a maradék kényszerítése.
Az első világháborút követő határ
módosításokkal Erdély társadalmi felé
pítménye a többségi románok számára
idegennek minősült. Helyzetükben termé
szetes volt a változtatás szükségszerűsége.
Vegyük szemügyre a tanügyi rendszert!
Erdélyben a monarchia európai színvo
nalú tanügyi rendszere működött volt
1918-ig, mely így készítette fel egy
általános célszerűség szerint polgárait a
boldogulásra.
Románia a változtatás módszereit és
eljárásait a kapott területen élő nemzetiség
létszámához kellett hogy szabja. Általános
jelszava a reform volt. Ezen belül: egysé
ges oktatási rendszer, esélyegyenlőség,
szabad készségfejlesztés. (Mindezt nem
2010-ben fogalmazzák meg, hanem 1922ben! Lehet, hogy ez fejlesztést jelentett a
Regát oktatási rendszeréhez viszonyítva,
de egyben a nemzetiségi sajátosságok
visszafejlesztésének lehetőségét terem
tette meg a külvilág számára demok
ratikusnak látszó mázban.) Ennek az
átalakításnak kistérségi változatai voltak.
Az új rendszer célja egységes volt, a vál

tozatokat a helyi körülmények, feltételek,
eddigi adottságok eredményezték. Ha
most a magyar iskolákra vonatkoztatunk,
akkor a magyarság számaránya a helybeli
lakosságban, a település nagyságrendje, az
ott addig működő iskolahálózat, a tanszemélyzet körvonalazta a helyi adottságokat.
Az akkori Brassó megye területe
259 157 katasztrális hold, amelyet az
1920-as években 101 953-an laktak. Eb
ből 36 138 román, 33 584 magyar, 30 281
német, 1 560 zsidó és 390 egyéb.
Iskolahálózatához 22 óvoda, 17 nyári
menhely, 74 hatosztályos elemi iskola
tartozott, 26 középfokú iskola, melyből
5 ipari inasképző (Brassóban, Barcarozsnyón, Hosszúfaluban, Türkösön), két ke
reskedelmi inasképző Brassóban, 1 felső
mezőgazdasági iskola Földváron, 1 faipari
inasképző, 1 ipari szakmunkásképző, 1
szakmunkás és háziasszonyképző lányok
számára (iskolafenntartó a Román Nők
Egyesülete), 5 polgári középiskola, 3
kereskedelmi felső iskola, 4 fiúliceum,1
leánylíceum, 1 tanítóképzős leányosztály
a bukaresti Elena Doamnei iskolában, 2
froebeliánus általános iskola a megyeszék
helyen. Összesen 293 fős tanszemélyzettel.
A megyében összesen 140 tanintézmény
működött 606 fős személyzettel, 18 018
tanulóval. (P. D.: 21–22. oldal.)
Román iskolahálózat: 17 óvoda 21
pedagógussal, 36 állami elemi iskola, 2
államilag támogatott ortodox felekezeti
iskola 133 pedagógussal, kik közül 20
szakképzetlen. Bácsfaluban, Csernátfaluban, Hosszúfaluban és Türkösön nincsenek ismétlő osztályok, mert a tanulók
a gazdasági iskolába járnak, valamint
inasképzőkbe Brassóban, Barcarozsnyón,
Hosszúfaluban. (P. D.: 23. oldal.)
4 év alatt a megyében 11 román tan
nyelvű elemi osztályt hoztak létre és
majdnem minden községben óvodát, 5
inasképzőt. A 133 román tanító közül 11
tanít felekezeti iskolában. Az 1919/20-as
tanévben a legtöbb addig felekezeti román
iskola államivá alakult. Az 53 román isko
laépületből 20 állami tulajdonú, 1 községi,
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26 egyházi. 1-et az állam bérel, Az apácai
és a csernátfalusi az evangélikus egyház
tulajdona (P. D. 24. oldal).
A magyar elemi oktatás: A 33 564 ma
gyar négy felekezethez tartozik: evangéli
kus, református, unitárius és római katolikus.
1920-ban, amikor Pompiliu Dan megyei tanfelügyelő átvette ezt a hivatalt
Dr. Pintér Gábor magyar elődjétől, a
megyében 20 magyar tannyelvű elemi és
2 csak magyar tannyelvű polgári iskola
működött 150 tanítóval, a 17 óvodában
20 óvónővel. 2 egyházi iskola Brassóban
és Türkösön működött, mindkettő római
katolikus felekezetű. Az összes többi
1883-tól községi, majd állami iskolává
alakultak volt.
*
Az Egyházügyi és Közoktatási Igazga
tótanács 1919/931. sz. rendelete szerint az
összes állami iskolában működő tanítónak
le kellet tennie a hűségesküt Őfelsége
Ferdinánd királyra és a román állam
ra, A legtöbben ezt írásban utasították
vissza. Az Egyházügyi és Közoktatási

Igazgatótanács 3491/1919-es rendelettel
megszűntette ezek munkaviszonyát,
és meghirdette ezeket az állásokat az
1918/1819-es tanév végén. Különleges
eset, hogy a magyar tanítók mellett egyszer egy máramarosi román, a brassói
görög-katolikus iskolában tanító Petru
Pop is visszautasította az eskütételt (P.
D.: 31. oldal). A derestyei iskolában tanító
Gödri Márton megtagadta az igazgatása
alatt álló iskola leltárának átadását, amiért a rendőrség három napra letartóztatta,
majd szabadon engedték. Ekkor szűnt meg
többek között Tatrangi Pál András, jótollú
barcasági magyar író munkaviszonya (H.
G. S. szóbeli közlése) Az eskütétel megta
gadásával megüresedett állásokat román
tanítókkal töltötték be, s így ezek – egyelőre
alkalmilag – román tannyelvűvé váltak.
Az addigi magyar iskolák román kézbe
kerítéséért az akkori Brassó megyei tanfe
lügyelő (Pompiliu Dan) nyomtatásban is
közzétett – tágabb közönségnek is szánt –
jelentésében a magyar tanítókat hibáztatta.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
„Azokba az állami elemi iskolákba és
óvodákba, amelyek addig kizárólag a ma
gyar kultúrát szolgálták, és amelyeket az
államhoz hűtlen magyar tanítói cserben
hagytak, román tanítók lettek kinevezve,
s így ezek megszűntek a magyar kultúra
bölcsői lenni. Az eskü megtagadása a
magyar nyelvű elemi oktatás katasztró
fáját váltotta ki. A saját tanítóik hibájából
elvesztett iskolákat nem tudták másokkal
pótolni, mert nem volt sem megfelelő épü
letük, sem bútorzatuk, sem taneszközeik,
sem pénzük. A román állam vezetői jóin
dulattal akartak segítségükre lenni magyar
tannyelvű tagozatok létesítéséről rendel
kezvén, melyekben magyar nemzetiségű
(itt még a román szövegben «de neam
maghiar» a kifejezés) tanítók tanítják a
magyar népesség tanulóit... Egy kemény
ellenállási küzdelem kezdődött az állami
iskolák magyar tagozatai ellen.” (P. D.: 9.
oldal). (A saját értelmiség lejáratását a kö
zösség előtt nem először és nem is utoljára
alkalmazták. – szerk. megj.)
A szerveződő ellenállás eredményeként
viszonylag kevés magyar gyerek iratkozott
állami iskolába: Brassó 4 iskolájába 136-an
4 tanítóhoz, Apácán 114-en 4 tanítóhoz,
Csernátfaluban 11 gyerek 2 tanítóhoz, Tür
kösben 4 gyerek 2 tanítóhoz, Zajzonban 6
gyerek 1 tanítóhoz. Bácsfaluban, Hosszú
faluban, Pürkerecen, Tatrangon senki sem
iratkozott. Csak Krizbán, Barcaújfaluban,
Fűrészmezőn nem hoztak létre az 1919/20as tanévtől felekezeti iskolákat. A felekezeti
iskolákba alkalmazták az esküt le nem tevő
tanítókat is (P. D.: 34. oldal), akik általában
egyházuk gyülekezeti termében és tanítás
céljára bérelt falusi házakban tanítottak
(Tatrangon, Csernátfaluban, Türkösön,
Bácsfaluban – lásd a MIKK megfelelő
fejezeteit).
1923-ban 15 felekezeti iskolája volt a
Brassó megyei magyarságnak (9 evan
gélikus, 2 református, 4 római katolikus)
55 tanítóval, 2374 tanulóval. Emellett
773 magyar gyereket tanít 20 tanító 12
magyar tannyelvű tagozaton. A magyarok
felekezeti iskoláikat külföldi (részben
magyarországi) segélyekből és a hely
egyházközségek önerejéből tartják fenn.
(P. D.: 35. oldal) A különböző felekezetű
egyháztagok 20 és 500 lej közötti járulékkal
támogatják egyházközségüket és iskoláju
kat. Apácán 51 000, Bácsfaluban 64 000,
Csernátfaluban 36 000, Pürkerecen 67 000,
Hosszúfaluban 65 000, Tatrangon 82 000,
Türkösön 67 000, Zajzonban 65 000 egyházi járulékot gyűjtöttek.
A legtöbb magyar tanító „hozzáértéssel,
hasznosan, eredményesen és lelkesen dol
gozik” – értékeli a korabeli tanfelügyelő,
majd azzal folytatta az elismerést, hogy
tanítóink honosították a magyar oklevelei
ket, és különbözeti vizsgákat tettek román
nyelvből, Románia történelméből, földraj
zából, alkotmányából. Ezekről megjegyzi,
hogy különösen fontosak „a tanulók ha
zafias nevelésében”. A román nyelvet
nem tanították eddig (mármint a magyar
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Az ön álló iskolától a tagozati g
állami fennhatóság alatt – szerk. megj.) a
magyar felekezeti iskolákban. Az állami
iskolákban a harmadik osztálytól tanítják
a román nyelvet a magyar tanulóknak (P.
D.: 36.oldal).
„Minket is nyolc esztendő tapasztalata arról
győzött meg, hogy csak a magunk erejéből,
a magunk munkájából és áldozatos verejtékünkből tarthatjuk fenn intézményeinket, a
saját magunk építette pillérekben és oszlopokban bízhatunk csak meg.” – mondta Dr.
Papp Endre esperességi felügyelő a brassói
ág. hitv. ev. magyar egyházmegye 57. rendes
közgyűlésén, 1926. július 27-én a bácsfalusi
templomban.
Mi történt 1924-től az államosításig, azt
csak jelezni tudjuk néhány esemény, tör
ténés kiemelésével.
Apácán az egytanerős felekezeti iskola
önként átadatott az államnak, és így Czika
Matild tanítónő is állami szolgálatba lépett.
Bácsfalu felekezeti iskolája 1924. au
gusztus 30-án kelt 81 533 számú közok
tatásügyi miniszteri rendelettel bezáratott.
(Ev. Jegyzk. 1926: 13. oldal).
Csernátfalu: a tanerők fizetését az
1925-ös évre a minisztériumi előír ások
hoz igazodva újból 50%-al emelte. (Ev.
Jegyzk. 1926: 13. oldal). Pert indított az
állam ellen az iskolaépületek visszaszer
zéséért (Ev. Jegyzk. 1926: 18. oldal). A
revizor 2294/1924. szám alatt kelt értesí
tésében ismét meginti az iskolát: ez szigorú
figyelmeztetés volt arra, hogy igazodjanak
a romániai iskolaszabványhoz. Arra is
figyelmeztetik az egyházakat, hogy a
papilakon nem szabad iskolát működtetni.
(Ev. Jegyzk.: 11. oldal).
Hosszúfalu-Alszegen Jakabné Csórik
Ilona tanítónő állásáról lemondott. A tane
rők fizetését az 1925-ös évre újból 50%-al
emelte. (Ev. Jegyzk. 1926: 13. oldal).
Pürkerecen Rabné Gyerkó Anna ta
nítónő állásáról lemondott s helyébe
Papp Annát választották meg. A revizor
2294/1924. számú értesítésében ismét
meginti az iskolát. Figyelmeztetik, hogy a
papilakon nem szabad iskolát működtetni.
(Ev. Jegyzk.: 11. oldal). Plockuj Sámuel és
társai fellebbezést adtak be az 1925. év febr.
29-i egyházi közgyűlés határozata ellen
mely szerint eldöntötték, hogy a Korodi
Samu-féle házat iskolai célra megvásárol
ják. (Ev. Jegyzk. 1926: 19. oldal).
Tatrangon az 5 tanerős – 1919-ben létre
hozott – felekezeti iskola 1924. augusztus
30-án kelt 81 533 számú közoktatásügyi
miniszteri rendelettel bezáratott. A tanerők
állami szolgálatba léptek.
Türkösben Dr. Blaga tankerületi főigaz
gató másodfokon is meginti a felekezeti
iskolát (jan. 3-án közölt 5448-as rendelet),
1924. augusztus 30-án kelt 81 533 szá
mú közoktatásügyi miniszteri rendelettel
bezárták a 4 tanerős felekezeti iskolát. A
tanerőket Csórik András kivételével az
állam alkalmazta. Szász István és Sipos

András egyháztagok a tanítók 50%-os fizetésemelése ellen fellebbeztek. (Ev. Jegyzk.:
10. oldal). A türkösi tanítók hátrálékos
járandóságát az amerikai adományból
fedezték (Ev. Jegyzk.: 22. oldal).
Zajzonban Vén Ida és Papp Anna ta
nítónők kiléptek az egyházi szolgálatból.
Szotyori Józsefet választották meg rendes
tanítónak (Ev. Jegyzk. 1926: 6–7. oldal).
1925-ben Szotyori József állásáról lemon
dott, s helyette Kocsis Idát alkalmazták.
(Ev. Jegyzk. 1926: 16. oldal).
Algiu volt kamarai képviselő azt terjesz
tette a köztudatban, hogy Szórády Lajos
főesperes közbenjárt a minisztériumban a
bácsfalusi, türkösi és tatrangi iskolák meg
szüntetéséért. (Ev. Jegyzk. 1926: 14. oldal.)
Az 1926. jan. 27-i lelkészi értekezlet
elfogadta, hogy a hosszúfalusi ev. középis
kola fenntartását a brassói ág. h. ev. magyar
egyházmegye vállalja fel.Ajúl. 25-én tartott
közgyűlés egyebek mellett kimondotta:
„Nagyrománia egyedüli ág. h. ev. magyar
középfokú tanintézetét, a hosszúfalusi ág.
h. ev. középiskolát fenntartja, a fenntartással
járó költségek viselését és jogok gyakorlását
a brassói ev. magyar egyházmegye magára
vállalja.(...)” (Ev. Jegyzk. 1926: 31. oldal.)
A bácsfalusi, türkösi és tatrangi iskolák
megszüntetését nem nézte tétlenül a kö
zösség, ám sok próbálkozásuk eredmény
telennek bizonyult. Az egyházközségi
elöljárók felutaztak Bukaresbe, a minisz
tériumba, de a miniszter kitért a találkozás
elől. A tanügyi referenssel Predeálon
beszéltek, de annak ügyintéző ígéretei be
váltatlanok maradtak.
Sok türkösi evangélikus gyereket foga
dott be a folyamatosan működő csernátfa
lusi felekezeti iskola (MIKK: 20. oldal).
1925-ben lépett életbe az a magán
iskolákra vonatkozó törvény, amely az
iskolák nyilvánossági jogát a tanfelszere
léstől és a tanszemélyzet állami iskolák
alkalmazottaihoz hasonló javadalmazástól
teszi függővé.
Valamennyi felekezeti iskola benyújtotta
a nyilvánossági kérelmét a nagyszebeni
kerületi tanfelügyelőséghez.
Az 1924/25-ös tanévben az iskolarend
szer is megváltozott. Az eddigi 6 osztályú
mindennapos és 3 osztályú ismétlő isko
lából 7 osztályú mindennapos iskola lett.
Ebből az első 4 a régi elemi iskola 6 osz
tályának az anyagát dolgozza fel, míg a 3
osztályból álló felső tagozat – 3-szorosra
emelt óraszámmal – a régi ismétlő iskola
feladatát oldotta meg.
A román nyelvet heti 6, illetve 12 órában
tanították a 3. és 4. osztályban.
A romániai zsinatpresbiteri ág. h. ev.
egyház 1927 évi kerületi közgyűlésén a
szuperintendens ismertette a felekezeti
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iskolák, valamint a hosszúfalusi ev. kö
zépiskola nehéz helyzetét. A közgyűlés
sajnálattal állapította meg, hogy a megígért
államsegély ismét elmaradt és felhívta az
egyházközségeket az iskolák segélyezésé
re. (Ev. Jegyzk. 1927: 4. oldal.)
Az 1928/29-es tanévben végre megér
kezett az első felekezeti iskolákat támo
gató állami segély. Valamennyi felekezeti
iskola csak 4 osztályos. „Mennyivel más
lenne a 7 osztályt végzett gyermekek is
meretanyaga, ha mindvégig anyanyelvi
oktatással gyűjthetnék össze.” (Ev. Jegyzk.
1933: 17. oldal.)
A következő évben már csak a hosszú
falusi ás a csernátfalusi iskolának van nyil
vánossági joga.
1933-ban „az áldatlan gazdasági helyzet,
valamint az állami támogatás és községi
segélyek elmaradása következtében két iskolánk: a pürkereci és a zajzoni beszüntették
működésüket, s az állam az ezen iskoláknál
működő tanerőket csak részben vette át.” (Ev.
Jegyzk. 1933: 18.oldal.)
1934-ben csak Brassóban, Csernát
faluban és Hosszúfaluban működik ev.
felekezeti iskola 9 tanítóval, 1 óraadóval,
536 tanulóval. „A brassó megyei állami
iskolák magyar tagozatait megszüntették,
továbbá a névelemzés felhasználásával
megnehezítették az evangélikus gyerekek
felekezeti iskolába való felvételét.” (Ev.
Jegyzk. 1933: 9. oldal.) Az 1937/38-as
tanévtől kezdődően az anyanyelvű oktatás
megszűnt, és mind az alsó, mind a felső
tagozaton csakis román nyelven lehetett
tanulni és tanítani (MIKK: 16., 55., 60.,
65. oldal.)
„A Brassó vármegye területén az állami
iskolák magyar tagozatát a tanügyi revizor
törvény ellenére önhatalmúlag egyszerű
szóbeli rendelkezéssel megszüntette, s
úgy intézkedett, hogy ezután a magyar
és román gyerekek oktatása együttesen
történjék, gyakran olyan tanítók által, akik
magyarul egyáltalán nem beszélnek, ami
pedagógiai szempontból teljesen képte
lenség. Szabó Béni kamarai képviselővel
együtt küldöttséget vezettek a Brassó
megyei prefektushoz, ahol hivatkoztak a
törvények rendelkezéseire és kérték a ma
gyar tagozatok helyreállítását. Ugyancsak
közbenjártak a minisztériumban is ebben
a kérdésben Dr. Willer József és Szabó
Béni képviselők. Mindkét helyen elis
merték a kérés jogosultságát és orvoslást
ígértek, azonban a mai napig semmiféle
megnyugtató intézkedés nem történt.” (Ev.
Jegyzk. 1933: 10. oldal.)
„Ma a régihez viszonyítva egyenesen
siralmas és kétségbeejtő a helyzet. A mai
csángó ifjúság távolról sem fogja elérni
elődei színvonalát.”
(Folytatása a 4. oldalon.)
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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Patrubány Miklós, Kiss Dénes, Bencze Mihály
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(Folytatás előző lapszámunkból.)
Azok, akik „villanovai” népként az I.
évezredben tengeri úton érkeztek Olasz
országba, nem lehetnek mások, csakis a
III. évezred magyarországi meghódítói
nak utódai, vagyis a török kultúrát átvett
magyarok. Ezen a ponton szükségesnek
tartom emlékeztetni a kedves olvasót,
hogy pontosan Hencken volt, aki azt fel
tételezte, hogy a II. évezredben a kárpátdunai területeken élő etruszkok – akiket
a görög nyelv Tyrsenoi néven ismer
– eljutottak a Földközi-tenger vidékének
keleti részére, tehát találkozhattak az ókori
egyiptomiak által a Földközi-tenger feletti
uralomért vívott csatával kapcsolatban
említett egyik híres „tengeri néppel”, a
tursha néven ismert népcsoporttal. Ezt az
elméletet alátámasztotta az a felfedezés,
hogy az Égei-tenger Lemnos szigetén
talált feliratok etruszk nyelvűek. Magyar
régészek is feltételezték, hogy a II. év
ezred magyarjai (bárkik is voltak), részt
vettek a tengeri népek hadjárataiban.
Megvizsgálva az etruszkok két latin
nevét – Tusci és Etrusci –, melyet a latin
nyelv kutatói a tusci > tu(r)s-ci, e-trusci
> e-tursci, E-truria > E-trusia > E-tursia
sorozat segítségével a görög Tyrsenoi
névhez kapcsoltak, felmerülhet a kérdés,
hogy vajon az etruszkok másik megne
vezése, a turs nem kapcsolható-e a turchi,
azaz török névhez. Vagyis nem előzi-e
meg az altáji vagy török eredetű törzsi
nevek hosszú sorát, melyeket a történelem
folyamán a magyaroknak adtak: magya
rok, avarok, törökök, baskírok, hunok.
Egyébként mindezen nevek, mint ismere
tes, altáji eredetűek. Az etruszkok – vagyis
a török népnek tartott őskori magyarok,
Olaszország megszállóinak – születése
tehát a bronzkorra tehető. Midőn a kár
pát-medencei-dunai terület Európa ipari
központjá-vá válik (Barfield), és a magyar
fémkohászat, virágzásának csúcspontján
megadja a kezdő lökést a magyar terjeszkedésnek. Most pedig térjünk át az etruszk
nyelvre, amellyel kapcsolatban mindenekelőtt egy félreértést kell tisztázni. Nem
teljesen igaz a gyakran hangoztatott
állítás, hogy az etruszk teljesen titokzatos
nyelv. Valójában az etruszk nyelv a XIX.
századtól kezdve különböző nemzetiségű
éles elméjű tudósok vizsgálatainak
különleges jelentőséggel bíró tárgyát
képezte. Ezek a tudósok mind a tipológia
és nyelvi szerkezet vonatkozásában, mind
pedig nagyszámú, alapvető fontosságú
szavak jelentésével kapcsolatban teljes
mértékben helytálló következtetésekre
jutottak. Könyvem nem utasítja el ezeket
az eredményeket, sőt, ezekből indul ki. A
korszerű etruszkológiát – melynek elis
mert vezetője az olasz tudós, Massimo
Pallottino – kombinatorikus vagy her
meneutikus vizsgálatnak nevezik, mivel
csakis a nyelv belső jellegzetességeit és

3. oldal
Kovács Lehel István

A l i n e i

Hívogat a ZRIK

azoknak a szövegben fellelhető össze
függéseit tanulmányozza. Anélkül teszi
ezt, hogy megkísérelné az etruszk nyelvet
bármely más nyelvvel kapcsolatba hozni.
Az e módszer által elért eredmények, ha
már teljesen biztosak, azért is nagyon fontosak, mert nehezen cáfolható bizonyítékokon alapulnak. Teljes mértékben bizonyított állításai közül kiemelnék néhányat,
melyek az eddig elmondottak fényében
minden bizonnyal felkeltik a magyar
olvasó érdeklődését. Az etruszkológusok
szerint az etruszk nyelv: 1) agglutináló, a
szótőhöz kapcsolt képzőkkel, eset végződésekkel és toldalékokkal, ugyanúgy,
mint a magyar és a többi uráli nyelv, 2)
a hangsúlyt az első magánhangzóra teszi, ugyanúgy, mint a magyar és a többi
uráli nyelv, 3) jellemzője a magánhangzó
illeszkedés, ugyanúgy, mint a magyarnak
és a többi uráli nyelvnek, 4) kizárólag zöngétlen okkluzív mássalhangzókat használ,
ugyanúgy, mint az uráli ősnyelv, 5) nyílt
szótag szerkezet jellemzi (= magánhangzóra végződő szótag), ugyanúgy, mint az
uráli ősnyelvet. Fenti ismeretek birtokában, melyek egyébként a könyv utolsó
három fejezetében részletesebb kifejtésre
kerülnek, remélem, hogy a magyar olvasók számára is könnyebb lesz a könyv
első, nyelvészeti témájú fejezeteiben való
elmélyülés, írja Mario Alinei.
Az etruszk és a magyar nyelv korabeli
egyezése nem egyedülálló különlegesség, hanem csak a jéghegy csúcsa. Mert
többek között az ógörög is ugyanannak
a nyelvnek a leszármazottja – igaz, egy
másik nyelvjárásának –, mint amelyikből
ered Mario Alinei bizonyítása. Ennek az
ógörög néven ismertté vált ősi nyelvjárásnak a mai csángók- főként a moldvai- a
leghívebb őrzői. Vagyis Európának úgy
kellene vigyáznia a csángókra, mint a
szeme fényére, állítja Varga Csaba az
elmélet megteremtője.
2004. júniusában, a Magyarok VI. Vi
lágkongresszusa nyitókonferenciájának
előadójaként – a nagy tudósokra jellemző szerénységgel – ekképp köszöntötte
Mario Alinei a világ magyarságának
egybegyűlt küldötteit: „Bocsássák meg,
hogy kissé lámpalázas vagyok, de még
sohasem beszéltem 1500 etruszk előtt.” A
Magyarok VII. Világkongresszusához in
tézett nyílt levelében pedig így fogalmaz:
„A magyar embereket tanulmányaim
révén ismertem meg, és megdöbbentett
kreativitásuk, intelligenciájuk valamint
különleges képességeik, amelyek ugyancsak tükröződnek nyelvükben és kultúrájukban. Azt a felfedezésemet, hogy a mai
magyarok azon kurgános temetkezésű
népek örökösei, akik Magyarországot a
bronzkorban árasztották el, és örökösei az
ősi etruszk civilizáció megalapítóinak, a
hivatalos tudomány még nem fogadta el.
Ám nincs kétségem afelől, hogy végül el

Elkezdődött az iratkozás az első osz
tályba, és mivel a fej-kvóta törvény való
ságos fej-vadászatot indított el, az iskolák
különbnél-különb módszerekkel reklá
mozzák magukat, igyekeznek elcsábítani
a leendő diákokat és persze a szülőket.
Van, aki szórólapokat, reklámfüzeteket
osztogat, van aki újsághirdetéseket ad fel,
mindenhova reklámokat ragaszt.
A Zajzoni Rab István Középiskola
leendő elsős tanítónője, Székely Edit, tel
jesen egyedi módszert választott: egy régi
hétfalusi hagyományt, a Gergely-járást,
elevenítette fel.
Zajzoni Rab István így ír a Gergely-já
rásról: „A középkorból ránk maradt iskolai
ünnepek közt egyedül a Szent Gergely
ünnepe az, mely nemes céljai és erkölcsi
hatása folytán a művelődési tényezők közé
számítható. A Kakas-ünnep állatkínzás
által szerez a kisdedeknek mulatságot, a
Balázs-ünnep nevetségessé teszi a lánykákat, a farsangi és karácsonyi körmenetek az
öltözet és kíséret miatt azonosul a bohócok
játékával. A Szent Gergely-ünnepe egészen más. Csalogány-hangon édesgeti a
gyermekeket az iskolába. Az, hogy mikor
keletkezett, valószínű akkor amikor az
iskola látogatására senki sem volt törvény
által kényszerítve, tiszteletet parancsol azon
nemes lélek irányában, ki a nép fejlődését
ily szelíd, ily méltóságos eszköz által tudta
előmozdítani.”
Hétfaluban ismét felcsendül tehát Ger
gely doktor éneke, iskolába hívogat, az
önálló magyar iskolába, ne csodálkozzon
tehát egyetlen óvodás sem, ha zörgetni
kezdik az óvoda, vagy akár a házuk
kapuját, és megjelenik a hívogató gyer
meksereg: „A fiúk vas csákánnyal vannak
ellátva és kalapjukon vagy süvegükön bár
sonyszalagok lobognak. A lánykák pedig
vasárnapi ruhájukat szokták felölteni. A
díszes kis sereget a nép angyalkáknak
tartja, akik körül az ördög ólálkodik, és
a közhit szerint már nem egyszer történt,
hogy az angyalkák legszebbike az ördög
által eloroztatott és soha többé vissza nem
került. A szerencsétlenség elhárítására az
édesanyák egy nagyon egyszerű szert ta
láltak fel. Bekenik a legszebb gyermekek
szemöldökét és halántékát mézzel és mon
danak hozzá titkos szent igéket, ami által
meg lesz törve az ördög hatalma. A kis
sereg rendben teszi meg körútját és min
den háznál úgy sorakozik fel, hogy fiú fiú
mellé, lány lány mellé állván, minden fiú
nak egy-egy lány jut ellenébe. Mindezek
után szép csengő hangon énekelni kezdik
a Szent Gergely doctor éneke sorait.”
Hallgassuk tehát meg a nagy tanító,
Szent Gergely pápa énekét, kenjük meg
gyermekeink szemöldökét mézzel, óvjuk
őket, és vigyázzunk, hogy a fülükbe súgott
szent magyar igék visszhangra leljenek az
osztálytermekben, ahol édes anyanyelvün
kön szívhatják magukba az élet tudását.

dr. Mario Alinei
kell fogadnia, és a magyarokat el fogják
ismerni, mint a bronz- és vaskori Európa
egyik legeredetibb és legjelentősebb
civilizációjának megalapítóit.” A magyar nyilvánosság és a hivatalos magyar
tudományosság nagy bűne Mario Alinei
professzorral és a magyar nemzettel
szemben abban áll, hogy az elmúlt hét
év alatt figyelemre sem méltatta Európa
legnagyobb élő nyelvtörténészének
tudományos eszközökkel alátámasztott
eredményeit, mely szerint európai jelen
létünk legkevesebb három évezreddel ko
rábbra kitolódik, és amely a magyarságot
a bronzkori Európa meghatározó erejű
civilizációs tényezőjének tekinti. Bátor
tudósi kiállásáért, ünnepélyesen tiszte
letbeli magyarrá – és egyben tiszteletbeli
barcasági csángóvá – fogadjuk.
Számtalan tudományos cikket közölt a
világ tekintélyes szaklapjaiban, könyvei
már féltett kincsek a nemzetközi könyv
tárakban. Több nemzetközi konferencia
elnöke, szervezője és meghívottja.
1989-1996 között elnöke az International
Society for Dialectology and Geolinguistics-nak, 1989-tól elnöke a Societas
Linguistica Europaea-nak, tagja a Royal
Academy Gustaf Adolf (Uppsala, Svédország)-nak, tagja az Accademia Peloritana Messina-nak, alapító tagja a Societŕ
Linguistica Italiana-nak, alapító tagja a
Societé Internationale de Linguistique
et Géolinguistique-nak. Tiszteletére
nemzetközi konferenciát is szerveztek,
és szakkiadványok is megjelentek, mint:
Nils, A. Hagen, Terho Itkonen, Pavle
Ivic, Mieczyslaw Szymczak Arhammer,
Aspects of Language: Studies in Honour
of Mario Alinei 1986 és Aspects of Language: Studies in Honour of Mario Alinei,
vol II: Theoretical and Applied Semantics.
Papers Presented to Mario Alinei by his
Friends... on the Occasion of his 60th
Birthday.
*
Tisztelt Mario Alinei professzor Úr,
korszakalkotó munkájának, emberi és
bátor tudósi kiállásának elismeréseként,
a barcasági csángóságtól és egyben az
összmagyarságtól, fogadja szeretettel a
Zajzoni Rabi István díjat!
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Jónás András

Hochbauer Gyula

Az ö n á l l ó is kolától a tagozatig A r e n c e i m e n e d é k h á z r ó l
(Folytatás a 3. oldalról.)
„Két gyülekezet, a hosszúfalusi és a
csernátfalusi kivételével a többi községek
megbocsáthatatlan könnyelműséggel
mind feladták hitvallásos iskolájukat, és
csak itt-ott található némi erőfeszítés az is
kolák visszaállítására! Megszűnt a polgári
iskola is, és bár az állami iskolák magas
színvonallal rendelkeznek (gimnázium!),
a csángó ifjúság számára annyira nehéz
az idegen nyelven való tanulás, hogy
csak egy-kettő tanul középiskolában, a
nagy része megelégszik az elemi iskolá
val, amely pedig a legtöbb helyen állami
lévén, alig tud minimális kiképzést adni,
magyar kultúra szempontjából pedig
semmit sem ad. (...) A legszomorúbb az
egészben az, hogy a csángó nép anyagilag annyira jól áll, hogyha egy kissé más
gondolkozású lenne, nemcsak minden
gyülekezetben hétosztályos felekezeti iskolát tarthatna fenn – megerőltetés nélkül
–, hanem gazdasági, sőt polgári iskolát
is! Isten tudja, hogy népünk mikor fogja
a szászok gondolkodását elérni e téren!
(...) Mindössze 25% tanul anyanyelvén
(az evangélikus egyházmegye magyar
tankötelesei közül – szerk. megj.). Kö
zépiskolák alsó tagozatára jár 47, felsőbe
19, felsőiskolára 14 gyermek.” – írta Kiss
Béla a hétfalusi csángó-magyarság hely
zetének összefoglalásában (Evangélikus
Élet, 1937. okt. 24.)
1940-ben adták át rendeltetésének az új
felekezeti iskolát Fűrészmezőn. (MIKK:
51. oldal.)
1942-ben megvonták a brassói ev. fele
kezeti iskola működési engedélyét. A fű
részmezeinek nem volt nyilvánossági joga.
A csernátfalusi iskolába 50 gyermek
Bácsfaluból és Türkösből járt. (Ev. Jegyzk. 1945: 15. oldal.
1944-ben visszaadták a brassói ev. is
kola működési engedélyét, s a „többi 4
osztállyal működő iskolánk 7 osztályra
bővült ki.” (Ev. Jegyzk. 1945: 17. oldal.)
„A jelenlegi kormány teljesen szabaddá
tette az anyanyelvi oktatást. Megengedte, hogy állami magyar nyelvű iskolák
állíttassanak fel minden községben,
ahol a szülők kívánták és a gyermekek
száma ezt lehetővé tette; igaz, hogy
egyelőre a magyar lakosság hordozza az
iskolafenntartási terheket, remény van
azonban, hogy 1946 áprilistól kezdve
az állam vállalja az iskolák fenntartási
költségeit.” (Ev. Jegyzk. 1945: 17. oldal.)
Ugyanez a jegyzőkönyv megjegyzi, hogy
„az utóbbi időkben körülbelül 1400–1500
evangélikus gyermekünk nem részesült
az anyanyelvi oktatás áldásaiban.” Az
1945 évi evangélikus egyházmegyei
közgyűlés „helyesli, hogy Csernátfalu,
Hosszúfalu-alszeg és Fűrészmező élve
a kedvező alkalommal, egyosztályú iskoláját kétosztályuvá fejleszti ki és kész
az iskoláért fokozott áldozatot vállalni.

Kívánatosnak tartja egy olyan isko
laügyi bizottság alakítását, amely a régi
felekezeti és az új állami elemi iskolák
összhangzatos együttmunkálkodását
elősegíti.” (Ev. Jegyzk. 1945: 17. oldal.)
Az eddig vezetett események, helyzet
jelentések az átalakítás feszültséggel, el
lentmondásokkal terhes időszakát körvo
nalazzák. Az iskolánkénti teljes folyamat
ma már megrajzolhatatlan, de a vázlat is
hordoz tanulságokat. Nyilvánvaló, hogy
a változtatás legélesebb határvonala az
államosítás, de az már csak befejezett egy
kétévtizedes korszerűsítésnek álcázott
átalakítást. Brassó megyei alapszintű
magyar tannyelvű oktatási hálózat törté
netében kivételes jelentőségű a Csernátfa
luban létrehozott Egységes Magyar Gim
názium, mely az általánosan érvényesülő
leépítő tendenciákkal is képes 3 esztende
ig dacolni. Nem hiszem, hogy működését
bárki a véletlenre foghatná. Valamilyen
összefüggésnek kell lennie az egységes
gimnázium és aközött, hogy Hétfaluban
csak ott maradhatott fenn mindmáig önálló igazgatású magyar tannyelvű iskola és
ehhez kapcsolták 1990-ben a Zajzoni Rab
István Középiskola líceumi osztályait...
Igen, ott volt a település történelmi magja:
a Szent Mihály Eklézsia. Kérdés, hogy
a közösségből összegződik-e egy számára
létfontosságú központi erőtér?
(Csak annak a kedvéért jegyzem meg
a felhasznált forrásanyagot, ha valaki ké
telkedne hitelességében, ellenőrizhesse az
állításokat: A brassói magyar ág. hitvallású evangélikus egyházmegye 1926, 1927,
1929, 1930, 1933, 1934, 1942, 1945 évi
közgyűléseinek jegyzőkönyvei, Evangé
likus Élet 1937. okt. 27. szám, Pompiliu
Dan: Problema unificării învăţământului
primar şi normal. Brassó, 1923., Magyar
Iskolák a Kártpát-kanyarban. Sepsiszent
györgy, 1994.)

A rencei menedékház épületeinek
helyszíni rajza.
A főépület koordinátái: 45,5325° É;
25,7176° K; 1173 m.

Jónás András: A rencei menedékház, 1972-ben
A véletlenül kezembe került Plaiuri
Săcelene 1938. évi szeptember 9-iki
számát lapozgatva a, Cronica Săceleană
című rovatban rábukkantam a Rence
menedékház felavatásáról szóló cikkre.
Gondolom nem volna érdektelen az ak
kor leírtakat ismertetni az olvasókkal,
hiszen az egykor közkedvelt menedék
házat már jó ideje törölték a helybéliek
a turisztikai célpontok listájáról.
*
Íme hogyan írtak az eseményről:
Vasárnap, szeptember 12-én avatták
fel a Mihály Nagy-vajda (Marele Voie
vod Mihai) menedékházat melyet a 2.
Hegyivadász alakulat épített a Kelebucs
hegy forrásainál 1230 m magasságban.
Festői környezetbeli elhelyezése lehető
séget nyújt megcsodálni a Nagykő-havas
keleti-sziklás, kevésbé ismert-részét,
aztán a Csukás, Vajda, Tészla, Babarun
ka hegyeit, északra pedig a Barcaságot
a búza és zabföldek melletti falvakkal.
Ki lehet jelenteni anélkül, hogy el
lentmondjon valaki, hogy ha nem is az
egyetlen de a legjobban felszerelt mene
dékház az országban.
Beton alapra helyezett, fából épült:
földszinttel, emelettel és manzárddal.
Tíz szobája 2 ágyas, két szobája 3 ágyas
és egy tízágyas közös hálója van. Két
ebédlője 7x8 és 5x7 méter méretűek. Az
emeleten és a földszinten is van fürdő,
konyha, borbély, WC. Minden szobában
az ágyak éjjeliszekrénnyel vannak ellátva, csempekályha van, gyapjú matrac és
takarók, lepedők és pihe párnák a legnagyobb tisztaságban, víz és villanyvilágítás mindenhol. Folytonos a nyitva tartás,
meleg és hideg ételeket szolgálnak fel.
Szobafoglalás 50 lej egy ágy, 80 lej
két ágy és 20 lej egy ágy a közösben,
személyenként egy éjszakára. Az épület
villámhárítóval is fel van szerelve, a
víztartály a pompaházzal úgy van megépítve, hogy télen nem fagy le.
Brassóból a következők szerint lehet
ide eljutni: gyalogosan kb. 5 óra, tramváj

vagy autóbusszal Hosszúfaluig, onnan
gyalog 3 óra 30 perc, automobillal a
lóistállóig, onnan lóháton 1 óra 30 perc.
Dicséret illet mindenkit, ki hozzájárult
a menedékház megépítéséhez, a helyi
és az Országos Turisztikai Hivatal hoz
záállása pedig példaértékű lehet mások
számára is.
A jelzés az utolsó autóbusz megállótól
a lovas istállóig vezet ahonnan háromfelé ágazik az út, mindegyik jelölve
van, feltüntetve a szükséges időt az út
megtevésére.
A felszereltség bővítésére tanulmá
nyozzák egy szerény könyvtár létesítését
és szükség lenne telefonvonalra a szobák
lefoglalására.
*
Ennyi volna a cikkből, a mellékelt fotót
én készítettem 1972-ben egy kirándulás
alkalmából mikor is, mivel a katonaság
miatt a tulajdonképpeni menedékházban nem kaphattunk szállást, az egyik
mellékhelyiség padlásán-manzárdján
aludtunk, emlékszem, a katonáktól még
almabort is vehettünk 4–5 lejért.
Érdekes lenne megemlíteni, hogy Erdély
Mihály bácsi szerint a menedékházat egy
Körösi György nevű mérnök tervezte, aki
a katonaságnál volt alkalmazva, ugyancsak
ő tervezte a Caraiman menedékházat is.
Erdély Mihály bácsi úgy emlékszik, hogy
az akkori autóbuszok Opel Blitz márkájúak voltak – Carosat Papp Martin Cluj
táblácskával ellátva – a gumijaik pedig
Bandloc Goodrich feliratúak, valahonnan
egy Predeálon túli gyárból.

A Csukás a Rencéről nézve
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